
 

(ค าแปล) 

ถ้อยแถลงของนายพศิาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทตู ณ กรุงวอชิงตัน ในโอกาส              
ย่ืนพระราชสาส์นตราตัง้ต่อนาย Barack H. Obama ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา 

* * * * * 
ทา่นประธานาธิบดี 

ผมรู้สกึเป็นเกียรตอิยา่งยิ่งท่ีจะย่ืนพระราชสาส์นตราตัง้จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ตามท่ีมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ให้ผมด ารงต าแหนง่เอกอคัรราชทตูวิสามญัผู้ มีอ านาจเตม็ประจ า
สหรัฐอเมริกาสืบแทนนายวิชาวฒัน์ อิศรภกัดี โดยผมขอน าความนบัถือและความปรารถนาดีจากพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัมายงัทา่นประธานาธิบดี ให้ทา่นมีความสมบรูณ์ด้วยพลานามยั และให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประชาชนชาวอเมริกนัมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
ทา่นประธานาธิบดี 

ความสมัพนัธ์ท่ียาวนานถึง 182 ปีเป็นสิ่งยืนยนัถึงความมัน่คงของมิตรภาพระหวา่งประเทศของ
เราทัง้สอง มิตรภาพระหวา่งไทยในฐานะประเทศ พนัธมิตรตามสนธิสญัญาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของสหรัฐ ฯ ในภมูิภาค
เอเชีย กบัสหรัฐฯ ได้เจริญงอกงามและแข็งแกร่งมากขึน้เร่ือย ๆ ตามกาลเวลา จนถึงปัจจบุนัท่ีไทยและสหรัฐฯ มี
ความร่วมมือระหวา่งกนัในหลายสาขา ทัง้ในด้านความมัน่คงและการทหาร การค้าการลงทนุ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และความสมัพนัธ์ในระดบัประชาชน 

ความมุง่มัน่ในอดุมการณ์และคา่นิยมท่ีสอดคล้องกนัระหวา่งไทยกบัสหรัฐฯ เชน่ ความเป็น
ประชาธิปไตย การเคารพหลกันิตธิรรมและสิทธิมนษุยชน การปฏิบตัติามหลกัมนษุยธรรม และความเช่ือมัน่ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ล้วนเป็นรากฐานส าคญัของความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดระหวา่งทัง้สองประเทศ โดยผมขอ
ยืนยนัวา่อดุมการณ์และคา่นิยมเหลา่นีจ้ะไมเ่ปล่ียนแปลง แม้วา่ไทยจะก าลงัประสบกบัสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศก็ตาม 

ไทยรับทราบความเห็นของสหรัฐฯ ท่ีหวงัให้ไทยกลบัคืนสูป่ระชาธิปไตยโดยเร็ว ไทยอยูร่ะหวา่ง
การด าเนินการตามแผนงาน (Roadmap) ท่ีรัฐบาลได้ประกาศไว้ และเดนิหน้าปฏิรูปในด้านตา่ง ๆ เพ่ือป้องกนัมิให้
ประเทศชาตต้ิองกลบัเข้าสูภ่าวะชะงกังนัทางการเมือง มีรัฐบาลท่ีล้มเหลว ประสบปัญหาคอร์รัปชัน่ และเพิกเฉย
ตอ่หลกันิตธิรรมดงัเชน่ท่ีผา่นมา กระบวนการยกร่าง การรับฟังความเห็นและการประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบัใหม่
ของไทยนา่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกนัยายนในปีนี ้และคาดวา่จะสามารถจดัการเลือกตัง้ได้ภายในชว่งต้นปีหน้า  

เป้าหมายส าคญัของไทยคือการน าพาประเทศกลบัคืนสูป่ระชาธิปไตยท่ีมีความยัง่ยืนและ
แข็งแกร่ง ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึง่ผมเห็นวา่มิตรประเทศของไทยโดยเฉพาะ
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สหรัฐฯ ควรจะเข้าใจและสนบัสนนุขัน้ตอนและเป้าหมายเหลา่นี ้เน่ืองจากประเทศไทยจะกลบัมาแข็งแกร่งอีกครัง้
และเป็นหุ้นสว่นท่ีมีศกัยภาพยิ่งขึน้ของสหรัฐฯ และประเทศตา่ง ๆ ในภมูิภาคได้ก็จ าเป็นต้องเกิดจากการท่ีไทยมี
ประชาธิปไตยท่ีปราศจากข้อบกพร่องในอดีตเทา่นัน้  
 
ทา่นประธานาธิบดี 

นโยบายปรับสมดลุทางยทุธศาสตร์สูเ่อเชียของสหรัฐฯ ท่ีด าเนินอยู่ประกอบกบัการบรรลุ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึง่จะเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลกในอีกไมถ่ึงหนึง่ปีข้างหน้านีจ้ะสร้างโอกาส
อยา่งมากมายให้แก่ประเทศของเราทัง้สอง  รวมทัง้หุ้นสว่นในภมูิภาคและประเทศอ่ืน ๆ โดยผมขอแจ้งสาขาความ
ร่วมมือท่ีส าคญัซึง่ผมเห็นวา่ หุ้นสว่นยทุธ์ศาสตร์ระหวา่งไทยกบัสหรัฐฯ จะสามารถเสริมสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั
และผลประโยชน์โดยรวมตอ่ภมูิภาคและประชาคมโลกได้ ดงันี ้

1. ความมัน่คง 
       คงไมมี่ความมัน่คงใดท่ีจะส าคญัไปกวา่ความมัน่คงของมนษุย์ และก็ไมมี่รัฐบาลใดท่ีให้

ความส าคญัและทุม่เททรัพยากรตา่ง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ในทกุรูปแบบ ปัญหาแรงงานบงัคบั แรงงาน
เดก็ ตลอดจนการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเดก็มากเทา่กบัรัฐบาลชดุปัจจบุนัของไทย ซึง่รัฐบาลสหรัฐฯ เองก็
รับทราบถึงความมุง่มัน่ของรัฐบาลไทยในระดบัท่ีสงูท่ีสดุในเร่ืองนี ้โดยไทยได้แก้ไขและอยูร่ะหวา่งปรับปรุงกฎหมาย
เพ่ือสง่เสริมการบงัคบัใช้กฎหมายและการเพิ่มมาตรการคุ้มครองพยานและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตังิานเพื่อตอ่ต้านการค้า
มนษุย์ นอกจากนี ้ไทยยงัด าเนินความพยายามอยา่งหนกัเพ่ือลดความเส่ียงของแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานประมง มิ
ให้ตกเป็นเหย่ือของการค้ามนษุย์และการแสวงประโยชน์ อยา่งไรก็ดี ไทยตระหนกัดีวา่ยงัต้องด าเนินการให้มากขึน้ 
โดยเฉพาะในด้านการบงัคบัใช้กฎหมายและการด าเนินคดีตอ่ผู้กระท าผิด รวมทัง้ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีสว่นร่วม
ในการกระท าความผิดด้วย 

นอกจากนี ้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตอ่ืิน ๆ ท่ีเกิดขึน้จากความเช่ือมโยงท่ีเพิ่มมากขึน้ 
โดยเฉพาะภายในภมูิภาค เชน่ การค้ายาเสพตดิ การลกัลอบค้าสตัว์ป่า การฟอกเงิน และภยัคกุคามจาก
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ก็เป็นสิ่งท่ีไทยให้ความส าคญัเป็นล าดบัต้น ซึง่เป็นปัญหาส าคญัท่ีควรได้รับความสนใจ
และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั และโดยท่ีตระหนกัวา่ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางของภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีเช่ือมตอ่กบัตอนใต้ของจีนและอินเดีย ไทยจะสานตอ่การท างานอยา่งแข็งขนัมากขึน้ร่วมกบั
ประเทศในภมูิภาคและสหรัฐฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาเหลา่นี ้ 

ส าหรับการตอ่สู้กบัการก่อการร้ายระหวา่งประเทศนัน้ ไทยจะท างานร่วมกบัประเทศในภมูิภาค
และประชาคมโลกเพ่ือสง่เสริมความอดกลัน้ทางศาสนาและการหารือระหวา่งความเช่ือ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
ประกอบด้วยความเข้าใจ ความอดกลัน้ สนัตภิาพ และการเคารพในความแตกตา่งระหวา่งความเช่ือ พร้อมทัง้จะ
ผลกัดนัการแก้ไขสาเหตขุองปัญหาท่ีท าให้เยาวชนมีแนวคดิแบบสดุโตง่ผา่นโครงการเพ่ือการพฒันาประเทศ ทัง้ใน
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ประเทศไทยเองและในประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน ๆ โดยนอกเหนือจากการแลกเปล่ียนด้านข้อมลูแล้ว ไทยและสหรัฐฯ 
ยงัสามารถขยายความร่วมมือเพ่ือยบัยัง้การเพิ่มจ านวนของนกัรบตา่งชาตแิละท าลายความชอบธรรมของแนวคดิ
สดุโตง่หวัรุนแรงได้อีกด้วย 

2. ความมัน่คงด้านสาธารณสขุ 
      ไทยมีความพร้อมด้านบคุลากรและการค้นคว้าวิจัยท่ีจะร่วมมือกบัสหรัฐฯ เพ่ือรับมือกับสิ่ง 

ท้าทายตอ่ความมัน่คงด้านสาธารณสขุโลก ซึง่รวมถึงความร่วมมือในกรอบ Global Health Security Agenda 
(GHSA) โดยในกรอบความร่วมมือดงักลา่ว ไทยในฐานะประเทศผู้น า ด้านการพฒันาระบบเครือขา่ย
ห้องปฏิบตัิการและการพฒันาบคุลากร ภายใต้แนวทางเพ่ือป้องกนั เฝ้าระวงั และตอบสนอง (“Prevent, Detect 
and Respond”) ตอ่โรคระบาดข้ามพรมแดนของ GHSA จะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุระดบัภมูิภาคในหวัข้อ 
“Global Health Security Agenda: Strengthening Workforce Development and National Laboratory 
System in the East Asia and Pacific Region” ในเดือนพฤษภาคมนี ้นอกจากนี ้ไทยจะมีบทบาทแข็งขนัใน
ฐานะประเทศสนบัสนนุเพ่ือแก้ไขปัญหาการดือ้ยา (Antimicrobial Resistance) ในกรอบ GHSA ด้วย 

ในขณะเดียวกนั หนว่ยงานทัง้ฝ่ายทหารและพลเรือนของไทยยงัมีความพร้อมท่ีจะร่วมมือกบั
สหรัฐฯ เพ่ือตอ่สู้กบัอีโบลาท่ีต้นทางและกบัโรคตดิตอ่อ่ืน ๆ ท่ีเป็นภยัตอ่มนษุย์ อาทิ เอดส์และมาลาเรีย  ซึง่ความ
ร่วมมือระหวา่งสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของไทยกบักองทพัสหรัฐฯ เป็นตวัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมของ
ความร่วมมือด้านสาธารณสขุท่ีใกล้ชิดระหวา่งทัง้สองประเทศ รวมทัง้ในด้านการวิจยัด้านวคัซีน  

ผมหวงัท่ีจะท างานร่วมกบัหนว่ยงานสหรัฐฯ ซึง่รวมถึงองค์กรเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศของ
สหรัฐฯ (USAID) ศนูย์ควบคมุและป้องกนัโรค (Centers for Disease Control and Prevention) และ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เพ่ือผลกัดนัข้อริเร่ิมตา่ง ๆ ด้านสาธารณสขุ เชน่ การรับมือกบัปัญหาเชือ้มาลาเรียดือ้ยา
ในอนภุมูิภาคลุม่แมน่ า้โขง เป็นต้น 

3. การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
     รัฐบาลปัจจบุนัของไทยมุง่มัน่ท่ีจะลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศภายใน 

ประเทศโดยการพฒันาและการใช้พลงังานสะอาดและการสง่เสริมการใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยไทยได้
ก าหนดเป้าหมายท่ีจะเพิ่มอตัราการใช้พลงังานทางเลือกและพลงังานทดแทนให้ได้ร้อยละ 25 ของอตัราการใช้
พลงังานรวมของประเทศภายในปี 2564 พร้อมทัง้ลดอตัราการใช้พลงังานขัน้สดุท้ายและความเข้มข้นของการใช้
พลงังานลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 

ผมประสงค์ท่ีจะเช่ือมโยงความพยายามดงักลา่วของไทยเข้ากบักองทนุอากาศสีเขียว (Green 
Climate Fund) ซึง่สหรัฐฯ เป็นผู้น า โดยเพิ่งประกาศสนบัสนนุงบประมาณให้แก่กองทนุจ านวนสามพนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และจะร่วมมือกบัประเทศผู้บริจาคอ่ืน ๆ เพ่ือสนบัสนนุการสร้างสงัคมคาร์บอนต ่าทัว่โลก 
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เราควรตระหนกัด้วยวา่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศก่อให้เกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาตบิอ่ยขึน้ 
จงึมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาความร่วมมือด้านการให้ความชว่ยเหลือด้านมนษุยธรรมและการบรรเทาภยัพิบตั ิ
ซึง่จะเห็นได้จากการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ท่ีเพิ่งเสร็จสิน้ไปวา่ ไทยมีความพร้อมท่ีจะร่วมมือกบัสหรัฐฯ และมิตร
ประเทศในภมูิภาคในการเพิ่มศกัยภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกบัภยัพิบตั ิ

นอกจากนี ้ไทยยงัให้ความส าคญัตอ่เป้าหมายร่วมกบัสหรัฐฯ ภายใต้กรอบข้อริเร่ิมลุ่มน า้โขง
ตอนลา่ง (Lower Mekong Initiative - LMI) เพ่ือสง่เสริมการพฒันาท่ียัง่ยืนและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ และความท้าทายตอ่ระบบนิเวศวิทยาในรูปแบบอ่ืน ๆ รวมถึงความเป็นอยูข่องประชาชนในลุม่แมน่ า้
โขง โดยความร่วมมือระหวา่งไทยกบัสหรัฐฯ นัน้ส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความส าเร็จของข้อริเร่ิมดงักลา่ว 

4. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
     การค้าและการลงทนุระหวา่งกนัเป็นผลประโยชน์ร่วมของทัง้สองประเทศ โดยชว่ยสร้างงาน

และรายได้ให้แก่ประชาชน ซึง่การเดนิทางเยือน ประเทศไทยของคณะผู้แทนสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน ( U.S.-
ASEAN Business Council - USABC) ท่ีประกอบด้วยผู้ แทนของบริษัทชัน้น าของสหรัฐฯ กวา่ 70 คนเม่ือเดือน
พฤศจิกายน 2557 แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมัน่ท่ีนกัธุรกิจสหรัฐฯ มีตอ่เศรษฐกิจไทย  

     รัฐบาลปัจจบุนัมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินนโยบายการค้าเสรี และด าเนินกระบวนการปฏิรูปท่ีเก่ียวข้อง 
ซึง่รวมถึงการปฏิรูปภาษี ระบบศลุกากร และการเพิ่มความโปร่งใสในการจดัซือ้จดัจ้างของภาครัฐอยา่งตอ่เน่ือง  
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรตอ่การประกอบธุรกิจ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของสหรัฐฯ และประเทศอ่ืน ๆ  
โดยนโยบายดงักลา่วประกอบด้วยมาตรการปราบปรามคอร์รัปชัน่ ซึง่เป็นประเดน็ท่ีได้รับความส าคญัในล าดบัต้น
ในแผนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล และได้รับการสนบัสนนุจากทกุภาคสว่นในสงัคมไทย 

     นอกจากนี ้ไทยยงัเป็นประตสููอ่าเซียน ซึง่เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีมีพลวตัรและแข็งแกร่ง
มากท่ีสดุของโลก โดยมลูคา่การสง่ออกสินค้าและบริการจากสหรัฐฯ มายงัอาเซียนมีมลูคา่ถึงเกือบหนึง่แสน ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่สร้างงานให้กบัชาวอเมริกนักวา่ 560,000 คน อาเซียนยงัเป็นแหลง่ลงทนุอนัดบัหนึง่ของสหรัฐฯ 
ในภมูิภาคเอเชียด้วย 

5. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
     ความตกลงเก่ียวกบัความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหวา่งรัฐบาลไทยกบัสหรัฐฯ  

ซึง่ลงนามเม่ือเดือนสิงหาคม 2556 ได้ก าหนดแนวทางให้แก่หนว่ยงานของทัง้สองประเทศเพ่ือแสวงหาสาขา    
ความร่วมมือท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกนั ทัง้ในด้านการวิจยัร่วม พลงังาน ความหลากหลายทางชีวภาพ การพฒันา
เครือขา่ยห้องปฏิบตักิาร การศกึษาสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics – STEM Education) และการแลกเปล่ียนในด้านอ่ืน ๆ ซึง่การ
เยือนประเทศไทยของ ดร. Geraldine Richmond ผู้แทนด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐฯ เม่ือเดือนมกราคม 
2558 ถือเป็นพฒันาการส าคญัอีกก้าวหนึง่ของความสมัพนัธ์ด้านวิทยาศาสตร์ระหวา่งไทยกบัสหรัฐฯ โดยมีการ
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ระบปุระเดน็เพิ่มเตมิท่ีทัง้สองประเทศจะสามารถพฒันาความร่วมมือตอ่ไปได้ อาทิ การพฒันาบทบาทของสตรีใน
วงการวิทยาศาสตร์และการค้นคว้าวิจยัด้านสาธารณสขุ ทัง้นี ้รัฐบาลไทยพร้อมต้อนรับการเยือนของ ดร.  
Richmond อีกครัง้ในเดือนมิถนุายนท่ีจะถึงนี  ้

6. การพฒันาบทบาทสตรีและความสมัพนัธ์ในระดบัประชาชน 
    ไทยพร้อมจะขยายความร่วมมือกบัสหรัฐฯ ในกรอบข้อริเร่ิมตา่ง ๆ โดยเฉพาะกรอบความ

ร่วมมือ Equal Futures Partnership (EFP) การจดัตัง้ศนูย์ Women’s Entrepreneurial Centers of Resources, 
Education, Access, and Training for Economic Empowerment (WECREATE) ภายใต้กรอบข้อริเร่ิมลุม่น า้
โขงตอนลา่ง รวมทัง้โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ซึง่สหรัฐฯ ริเร่ิมขึน้เม่ือปี 
2556 โดยผมประสงค์จะผลกัดนัให้มีการเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนมสุลิม โดยเฉพาะเยาวชนจากจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ให้มีสว่นร่วมในโครงการเหลา่นีม้ากขึน้ด้วย 

 
ทา่นประธานาธิบดี 

ผมรู้สกึเป็นเกียรตอิยา่งยิ่งท่ีได้กลบัมากรุงวอชิงตนัอีกครัง้ และได้ปฏิบตัิหน้าท่ีเอกอคัรราชทตู
แหง่ราชอาณาจกัรไทยประจ าสหรัฐฯ คนท่ี 44  กรุงวอชิงตนัเป็นเมืองแรกของการออกประจ าการในตา่งประเทศ
ของผม ซึง่ในชว่งดงักลา่ว ผมได้รับประสบการณ์ท่ีมีคา่ยิ่งจากการท างานในฐานะผู้ชว่ยของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากพรรคเดโมแครตและของอดีตวฒุิสมาชิก Daniel Inouye จากมลรัฐฮาวายผู้ลว่งลบัไปแล้ว ในชว่งการ
ประชมุรัฐสภาสหรัฐฯ สมยัท่ี 99 (ระหวา่งปี 2529-2530) ซึง่การมีโอกาสได้ท างานในระหวา่งท่ีวฒุิสมาชิก Inouye 
ด ารงต าแหนง่ประธานคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อสอบสวนกรณีอิหร่าน -คอนทรานัน้ท าให้ผมได้เข้าใจถึง
คา่นิยมของชาวอเมริกนั ไมว่า่จะเป็นความส าคญัของประชาชนในฐานะพลเมืองไปจนถึงหลกัความเสมอภาคของ
บคุคลทกุคนตามกฎหมาย  

ในฐานะเอกอคัรราชทตูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ทา่นประธานาธิบดีโปรดวางใจได้วา่ ผมมีความ
พร้อมและความกระตือรือร้นท่ีจะท างานอยา่งหนกัเพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์และความร่วมมืออนัใกล้ชิดกบัสหรัฐฯ 
ในทกุ ๆ ด้านท่ีผมได้กลา่วไปแล้วอยา่งเตม็ความสามารถตัง้แตว่นัแรกจนถึงวนัสดุท้ายท่ีด ารงต าแหนง่ เพ่ือ
ผลประโยชน์ร่วมกนัของประเทศและประชาชน  

การปฏิบตัหิน้าท่ีเอกอคัรราชทตูของผมในทกุ ๆ วนัจะยดึตามแนวค าสอนของพระราชสเุมธาจารย์  
(สเุมโธภิกข)ุ พระภิกษุชาวอเมริกนัท่ีเคยเป็นอาสาสมคัรหนว่ยสนัตภิาพของสหรัฐฯ ก่อนท่ีจะบวชเป็นพระภิกษุ
สงฆ์ ซึง่ทา่นเป็นท่ีนบัถือยิ่งในหมู่พทุธศาสนิกชนทัง้ในประเทศไทยและในประเทศอ่ืน ๆ โดยทา่นได้เขียนไว้วา่ 
“อดีตเป็นเพียงความทรงจ า อนาคตไมส่ามารถหยัง่รู้ได้ ปัจจบุนัตา่งหากท่ีส าคญัท่ีสดุ” ซึง่เป็นหนึง่ในแก่นของ
หลกัธรรมค าสอนของพระพทุธเจ้า   
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อนึง่ ทา่นประธานาธิบดีนา่จะยินดีท่ีได้ทราบวา่ ปัจจบุนัหนว่ยสนัตภิาพของสหรัฐฯ ยงัคงท า
หน้าท่ีส าคญัในการเช่ือมโยงมิตรภาพระหวา่งประชาชน ไทยและสหรัฐฯ  โดยขณะนี ้มีอาสาสมคัรจากหนว่ย
สนัตภิาพของสหรัฐฯ ในประเทศไทยทัง้หมด 159 คนใน 40 จงัหวดัทัว่ประเท ศ 
  สดุท้ายนี ้ผมหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ผมจะได้รับไมตรีจิตและการสนบัสนนุจากรัฐบาลของทา่นใน
การปฏิบตัหิน้าท่ีเอกอคัรราชทตูฯ โดยผมจะไมย่ดึตดิอยูก่บัอดีต หรือมีความคลางแคลงใจกบัอนาคตท่ี ไมส่ามารถ
หยัง่รู้ได้ แตผ่มจะปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยสตแิละความรู้เทา่ทนั และเม่ือค าวา่ “ฉนั” ถกูแทนด้วยค าวา่ “เรา” ผมก็เช่ือวา่
ทกุสิ่งจะส าเร็จได้หากเราร่วมมือกนัเพ่ือสร้างอนาคตท่ีดีให้แก่ประชาชนของทัง้สองประเทศ 
 

* * * * * 
 


